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सभाबाट पारित मिमत : २०७५।०३।१९ 
"कर्ााली प्रदेश स्थानीय तहका पदामिकािी तथा सदस्यहरूले पाउन ेसवुििाका सम्बन्ििा व्यिस्था गना 

बनकेो वििेयक, २०७५" 
 
प्रस्तािना : गाउँसभा, नगिसभा ि जिल्ला सिन्िय समिमतका सदस्यहरूको सवुििासम्बन्ििा व्यिस्था 
गना िाञ्छनीय भएकाले, 
 कर्ााली प्रदेश सभाले सभाको पवहलो िर्ािा यो ऐन बनाएको छ । 
1. संजिप्त नाि ि प्रािम्भ : (१) यस ऐनको नाि "कर्ााली प्रदेश स्थानीय तहका पदामिकािी तथा 
सदस्यहरूको सवुििासम्बन्िी ऐन, २०७५" िहेको छ । 

(२)  यो ऐन तरुुन्त प्रािम्भ हनुछे । 
2. परिभार्ा : विर्य िा प्रसङ्गले अको अथा नलागेिा यस ऐनिा¸ 

(क) "अध्यि" भन्नाले संवििानको िािा २१५ को उपिािा (१) बिोजििको गाउँ 
कायापामलकाको अध्यि सम्झन ुपछा । 

(ख) "उपप्रिखु" भन्नाले संवििानको िािा २१६ को उपिािा (२) बिोजििको नगि 
कायापामलकाको उपप्रिखु सम्झन ुपछा । 

(ग) "उपाध्यि" भन्नाले संवििानको िािा २१५ को उपिािा (२) बिोजििको गाउँ 
कायापामलकाको उपाध्यि सम्झन ुपछा । 

(घ) "कायापामलका" भन्नाले गाउँ कायापामलका िा नगि कायापामलका सम्झन ुपछा ।  
(ङ) "पदामिकािी" भन्नाले अध्यि, प्रिखु, सिन्िय समिमत प्रिखु, उपाध्यि, 

उपप्रिखु िा सिन्िय समिमत उपप्रिखु तथा िडा अध्यि सम्झन ुपछा । 
(च) "प्रिखु" भन्नाले संवििानको िािा २१६ को उपिािा (१) बिोजििको नगि 

कायापामलकाको प्रिखु सम्झन ुपछा । 
(छ) "िडा" भन्नाले गाउँपामलका िा नगिपामलकाको िडा सम्झन ुपछा ।  
(ि) "सदस्य" भन्नाले संवििानको िािा २१५ को उपिािा (२) बिोजििको गाउँ 

कायापामलका िा संवििानको िािा २१६ को उपिािा (२) बिोजििको नगि 
कायापामलकाको सदस्य सम्झन ुपछा ि सो शब्दले संवििानको िािा २२० को 
उपिािा (३) बिोजििको जिल्ला सिन्िय समिमतको सदस्यलाई सिेत सम्झन ु
पछा । 

(झ) "सिन्िय समिमतको प्रिखु" भन्नाले संवििानको िािा २२० को उपिािा (३) 
बिोजििको जिल्ला सिन्िय समिमतको प्रिखु सम्झन ुपछा । 

(ञ) "सिन्िय समिमतको उपप्रिखु" भन्नाले संवििानको िािा २२० को उपिािा  
(३) बिोजििको जिल्ला सिन्िय समिमतको उपप्रिखु सम्झन ुपछा । 
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(ट) "सभा" भन्नाले गाउँपामलकाको हकिा गाउँसभा, नगिपामलकाको हकिा नगिसभा 
ि जिल्ला सिन्िय समिमतको हकिा जिल्ला सभा सम्झन ुपछा । 

(ठ) "सभाका सदस्य" भन्नाले संवििानको िािा २२२ ि िािा २२३ बिोजििको 
गाउँसभा िा नगिसभाका सदस्य सम्झन ुपछा । 

(ड)  "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपामलका िा नगिपामलका िा जिल्ला सभा सम्झन ु 
पछा । 

3. सवुििाको प्रािम्भ :  स्थानीय तहका पदामिकािी ि सदस्यले आफू मनिााजचत भई अनसूुची -२ 
बिोजिि पद तथा गोपनीयताको सपथ मलर्ा पदभाि ग्रहर् गिेको मिमतदेजख अनसूुची-१ 
बिोजििको िकििा नबढ्ने गिी स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत सिेतका आिाििा िामसक 
सवुििा पाउनेछन ्।  

ति चिि आमथाक विश्रंखलता िा प्राकर मतक विपद िा िहािािीको कािर्ले गम्भीि सङ्कट 
उत्पन्न भर्ा सङ्कटकाल घोर्र्ा भएको अिस्थािा यो व्यिस्था लागू हनुे छैन । 

4. सिािी तथा यातायात सवुििा: (१) प्रिखु तथा अध्यिलाई सम्िजन्ित स्थानीय तहले सिािी 
सािन तथा र्न्िन उपलब्ि गिाउन सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोजिि सिािी सािन उपलब्ि गिाएकोिा यस दफा बिोजििको 
अन्य यातायात सवुििा उपलब्ि गिार्न ेछैन ि त्यस्तो सिािी सािनलाई सभाले तोकेबिोजििको 
र्न्िन तथा िोविल उपलब्ि गिार्नेछ ।  

(३)  गाउँपामलका िा नगिपामलकाका िडाध्यि िा सदस्यलाई स्थानीय तहको केन्र 
िहेको स्थानिा बैठकिा भाग मलन िाँदा ि फकँदा यातायात प्रयोग गनुापने भएिा त्यस्तो 
पदामिकािी तथा सदस्यले स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत सिेतको आिाििा सािािमनक 
यातायातिा लाग्ने खचा िकि बिाबिको यातायात खचा पाउन सक्नेछन ्। 

5. पत्रपमत्रका ि सञ्चाि सवुििा : (१) स्थानीय तहले पदामिकािीलार्ा स्थानीय तहको आन्तरिक 
स्रोत सिेतको आिाििा न्यूनति सङ्ख्यािा पत्रपमत्रका खरिद गिी उपलब्ि गिाउनेछ । 

(२)  पदामिकािीलार्ा सञ्चाि सवुििाबापत अनसूुची-१ िा उल्लेख भएबिोजििको 
िकििा नबढ्ने गिी स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत सिेतको आिाििा सञ्चाि सवुििा िापतको 
िकि ददर्नेछ । 

6. दैमनक भ्रिर् भत्ता : (१) सदस्यहरूले स्थानीय तहसँग सम्िजन्ित कािको मसलमसलािा 
नेपालमभत्र िा नेपालबावहि भ्रिर् गनुापदाा स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत सिेतको आिाििा 
अनसूुची-१ बिोजििको दििा नबढ्न ेगिी दैमनक भ्रिर् भत्ता पाउनेछन ्। 

(२) सदस्यहरूले उपदफा (१) बिोजिि भ्रिर् गनुापिेिा सोबापत लाग्ने यातायात खचा 
मबल बिोजििको िकि भकु्तानी पाउनेछन ्।  
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(३) सदस्यहरूले उपदफा (१) बिोजिि भ्रिर् गदाा भ्रिर् अिमिको लामग  
अनसूुची-१ िा उल्लेख भएबिोजििको िकिको दघुाटना बीिा गदाा लाग्ने बीिा शलु्कबापत 
मबलबिोजििको िकि पाउनेछन ्।   

 
7.  चाडापिा खचा : पदामिकािी ि सदस्यले आफ्नो ििा, संस्कर मत ि पिम्पिाअनसुाि िनार्ने 

चाडापिाको लामग आफूले खार्पाई आएको एक िवहनाको सवुििा बिाबिको िकि प्रत्येक 
आमथाक िर्ािा चाडापिा खचाको रूपिा पाउनेछन ्। 

8. एउटा सवुििा िात्र पाउने : सिकािी कोर्बाट मनिरत्तभिर् पाएको व्यजक्त, पदामिकािी िा 
सदस्यिा मनिााजचत िा िनोनयन भएिा त्यस्तो पदामिकािी िा सदस्यले मनिरत्तभिर् िा यस ऐन 
बिोजििको सवुििािध्ये एउटा िात्र सवुििा पाउनेछ ।  

9. दृविविवहन ि अशक्त पदामिकािी िा सदस्यलाई विशरे् सवुििा : (१) कुनै पदामिकािी िा 
सदस्य दृविविवहन िा शािीरिक रूपले अशक्त भई वहँडडुल गना मनिलाई परिचािकको सेिा 
आिश्यकता छ भने्न कुिा अध्यि िा प्रिखु िा सिन्िय समिमतको प्रिखुलार्ा लागेिा 
गाउँकायापामलका, नगिकायापामलका िा जिल्ला सिन्िय समिमतले त्यस्तो पदामिकािी, सदस्य िा 
सभाका सदस्यको साथिा िहने एक िना परिचािक उपलब्ि गिाउनेछ  । 

(२) पदामिकािी िा सदस्यको साथिा उपदफा (१) बिोजिि िहेको परिचािकलाई 
देहाय बिोजििको सवुििा प्राप्त हनुेछ, 

(क)  दैमनक भत्ता :  पदामिकािी िा सदस्यले पाउने दैमनक भत्ताको आिा ।  
(ख)  भ्रिर् भत्ता :  पदामिकािी िा सदस्यले भ्रिर् गदाा पाए सिहको सवुििा ।  

10. भत्ता तथा सवुििाबापतको िकि भकु्तानी : (१)  पदामिकािी, सदस्य ि सभाका सदस्यले 
यस ऐनबिोजिि पाउने सवुििा, भत्ता तथा अन्य सवुििाबापतको िकि सम्बजन्ित सभाको 
सजचिालय िा गाउँकायापामलका, नगिकायापामलका िा जिल्ला सिन्िय समिमतको कायाालयले 
सम्िजन्ित पदामिकािी िा सदस्यको बैंक खाता खोली सोिाफा त भकु्तानी गनुापनेछ ।  

(२) उपदफा (१) िा िनुसकैु कुिा लेजखएको भए तापमन कुनै पदामिकािी, सदस्य ि 
सभाका सदस्यको बैंकिा खाता खोल्न नसक्ने अिस्था भएिा मनिले पाउन े भत्ता िा अन्य 
सवुििाबापतको त्यस्तो िकि सम्बजन्ित सभाको सजचिालय िा गाउँकायापामलका, 
नगिकायापामलका िा जिल्ला सिन्िय समिमतको कायाालयबाट उपलब्ि गिाउन सवकनेछ ।  

11. मनलम्बनिा पिेिा भत्ता नपाउन े: यस ऐनिा अन्यत्र िनुसकैु कुिा लेजखएको भए तापमन 
कुनै पदामिकािी िा सदस्य िा सभाका सदस्य आफ्नो पदबाट मनलजम्बत भएिा त्यस्तो मनलजम्बत 
अिमिभि, फौिदािी अमभयोगिा अदालतको आदेशबिोजिि थनुा, कैद िा ििौटीिा िहेिा त्यसिी 
थनुा, कैद िा ििौटीिा िहेको अिमिभिको लामग मनिले यस ऐनबिोजिि पाउन ेकुनै वकमसिको 
सवुििा िा भत्ता पाउने छैन । 
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१2.  सवुििा कि हनुे गिी मनर्ाय गना सक्न े:  दफा ३ िा िनुसकैु कुिा लेजखएको भए तापमन 
यस ऐनले पदामिकािी िा सदस्यका लामग मनिाािर् गिेको सवुििा सम्बन्ििा सम्िजन्ित स्थानीय 
तहको अन्तरिक स्रोत तथा ििताका आिाििा कि हनुे गिी सम्बजन्ित सभाले मनर्ाय गना 
सक्नेछ ।  

१3.  सवुििाको दरुुपयोग गना नहनुे : यस ऐनका विमभन्न दफाहरूिा उल्लेख भएका सवुििाहरू 
सम्बजन्ित पदामिकािी तथा सदस्य स्ियि ्ले िात्र उपयोग गना पाउनछेन ् । सम्बजन्ित 
पदामिकािी तथा सदस्यहरूले सवुििाको दरुुपयोग गिेिा प्रचमलत कानूनबिोजिि काििाही 
हनुेछ ।   

स्पिीकिर् : यस दफाको प्रयोिनको लामग सवुििाको दरुुपयोग भन्नाले िामथ दफा 
दफािा तोवकएभन्दा बढी सवुििा मलन,े अन्य व्यजक्तलाई सवुििा ददलार्ददने, योग्यता नपगेुको 
व्यजक्तलाई मनयजुक्त ददने, गलत व्यजक्त िा कागिात खडा गिी सवुििा मलने, सिकािी िनिालको 
हानी नोक्सानी परु् याउने लगायतका कायालाई बझुाउनेछ  ।   

१४. अनसूुचीिा हेिफेि गना सक्ने : प्रदेश सिकािले प्रदेश िािपत्रिा सूचना प्रकाशन गिी अनसूुचीिा 
हेिफेि गना सक्नेछ ।  

१५. अन्य सवुििा प्रदेश सिकािले मनिाािर् गिेबिोजिि हनु े: यस ऐनिा लेजखएदेजख बाहेकका अन्य 
सवुििा तथा भ्रिर् खचा सम्बन्िी अन्य व्यिस्था प्रदेश सिकािले सिय सियिा मनिाािर् 
गिेबिोजिि हनुेछ । 

१६. बचाउ : यो ऐन प्रािम्भ हनुभुन्दा अगाडी सभाको मनर्ायबिोजिि पदामिकािी तथा सदस्यले 
पाएको सवुििा यस ऐनिा व्यिस्था भएको हदसम्ि यसै ऐनबिोजिि भएको िामननेछ । 
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अनसूुची-१ 
(दफा ३, ५, ६, ७ ि ८ सँग सम्बजन्ित) 

पदामिकािी, सदस्य ि सभाका सदस्यले पाउन ेसवुििा 
 
(क) गाउँकायापामलकाका अध्यि, उपाध्यि, सदस्य तथा गाउँसभाका सदस्यको सवुििा  
 
क्र. 
सं. 

सवुििाको वकमसि र्काई दि अध्यि उपाध्यि 
िडा 

अध्यि 
कायापामलका 

सदस्य 
सभाका 
सदस्य 

१. िामसक सवुििा प्रमत िवहना 
रु. 

३0,५०० २5,००० १9,००० 10,000 5,000 

२. सञ्चाि सवुििा  प्रमत िवहना 
रु. 

१,५०० १,००० ८०० - - 

३. दैमनक भ्रिर् भत्ता प्रमत ददन रु. १,८०० १,६०० १,५०० १,५०० १,५०० 
४. विदेश भ्रिर् 

गदााको दैमनक 
भत्ता  

प्रमत ददन 
(अिेरिकी 
डलििा)  

१५० १40 १२५ १२५ १२५ 

५. यात्रा बीिा प्रमत भ्रिर् 
रु.(लाखिा) 

१० १० ५ ५ ५ 

६ यातायात खचा िामसक रू.  - - २,००० - - 
७ र्न्िन सवुििा िामसक मल. ७० 

मडिेल 
६० 

मडिेल 
१५ 

पेट्रोल 
- - 

८ िोमबल तै्रिामसक मल. ५ ५ १ - - 
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 (ख) नगिकायापामलकाका प्रिखु, उपप्रिखु, सदस्य तथा नगिसभाका सदस्यको सवुििा  
 
क्र. 
सं. 

सवुििाको वकमसि र्काई दि प्रिखु उपप्रिखु 
िडा 

अध्यि 
कायापामलका 

सदस्य 
सभाका 
सदस्य 

१. िामसक सवुििा प्रमत िवहना 
रु. 

३4,००० 30,००० 20,००० 11,000 6,000 

२. सञ्चाि सवुििा  प्रमत िवहना 
रु. 

2,0०० 1,500 1,000 - - 

३. दैमनक भ्रिर् भत्ता प्रमत ददन रु. २,००० १,८०० १,६०० १,६०० १,6०० 
४. विदेश भ्रिर् 

गदााको दैमनक 
भत्ता  

प्रमत ददन 
(अिेरिकी 
डलििा)  

१5० १४० १25 १25 125 

५. यात्रा बीिा प्रमत भ्रिर् 
रु.(लाखिा) 

१० १० ५ ५ ५ 

६ यातायात खचा िामसक रू. - - 2,000 - - 

७ र्न्िन सवुििा िामसक मल. 80 
मडिेल 

७० 
मडिेल 

१५ 
पेट्रोल 

- - 

८ िोमबल तै्रिामसक मल. ५ ५ 1 - - 
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(ग) जिल्ला सिन्िय समिमतका प्रिखु, उपप्रिखु तथा सदस्यको सवुििा  

 
क्र. 
सं. सवुििाको वकमसि र्काई दि प्रिखु उपप्रिखु 

जिल्ला सिन्िय 
समिमतका सदस्य 

१. िामसक सवुििा प्रमत िवहना रु. 36,००० 34,००० १2,000 
२. सञ्चाि सवुििा  प्रमत िवहना रु. 1,500 1,000 - 
३. दैमनक भ्रिर् भत्ता प्रमत ददन रु. २,००० १,८०० १,6०० 
४. विदेश भ्रिर् गदााको 

दैमनक भत्ता  
प्रमत ददन (अिेरिकी 
डलििा)  

१50 125 125 

५. यात्रा बीिा प्रमत भ्रिर् रु.(लाखिा) १० १० ५ 
६. यातायात खचा िामसक रू. - - ३,००० 

७. र्न्िन सवुििा िामसक (मलटि) १०० मडिेल ९० 
मडिेल 

- 

८. िोमबल तै्रिामसक (मलटि) ५ ५ - 

 
रिव्य : 

१.  स्थानीय तहका पदामिकािी तथा सदस्यहरूले विदेश भ्रिर् गदाा भाितको चेन्नाई, हैदिाबाद, बैँगलोि, 

िमु्बई, ददल्ली, कोलकाता ि बङ्गलादेशको ढाका ि चटगाउँ बाहेक अन्य स्थानिा िात मबताउन ुपदाा 
िामथ उल्लेजखत दिको पचास प्रमतशत िकि िात्र ददर्नेछ । अन्य देशको हकिा िामथको दििेट 
अनसुाि नै हनुेछ । 

२. स्थानीय तहका पदामिकािी तथा सदस्यहरूले विदेश भ्रिर् गदाा आिन्त्रर् गने िाष्ट्रको सिकाि 
िा कुनै संस्थाबाट दैमनक भत्ताबापतको िकि उपलब्ि गिार्एको अिस्थािा उल्लेजखत दैमनक 
भ्रिर् भत्ताबापतको िकि उपलब्ि गिार्ने छैन । 

३. र्िलास भत्ता : गाँउ तथा नगिपामलकाका न्यावयक समिमतका सदस्यहरूलार्ा िात्र प्रमत िवहना 
बढीिा दरु्ािटा बैठकको लामग प्रमत बैठक पाँचसय रूपैयाँ उपलब्ि हनुेछ । 

४. समिमत भत्ता : वििायन समिमत, लेखा समिमत ि सशुासन समिमतका सदस्यलार्ा िात्र बढीिा 
िावर्ाक बाह्रिटा बैठकको लामग प्रमतबैठक पाँचसय रूपैयाँ उपलब्ि हनुेछ । 
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अनसूुची-२ 
(दफा ३ सँग सम्बजन्ित) 

स्थानीय तहका पदामिकािी, सदस्य ि सभाका सदस्यको  

पद तथा गोपनीयताको शपथ 
 
ि ... ... (पूिा नाि)... ... ...िलुकु ि िनताप्रमत पूर्ा बफादाि िही सत्य मनष्ठापूिाक प्रमतज्ञा गदै 
िनताको/ईश्विको नाििा शपथ मलन्छु वक नेपालको सािाभौिसत्ता ि िािकीयसत्ता नेपाली िनतािा 
िहेको नेपालको संवििानप्रमत पूर्ा बफादाि िही ... ... ... ... स्थानीय तहको ... ...... ... ... ... 
पदको कािकाि प्रचमलत कानूनको अिीनिा िही िलुकु ि िनताको सोझो जचताई, कसैको डि निानी, 
पिपात नगिी, कसैप्रमत पूिााग्रह िा खिाब भािना नमलई पदीय गोपमनयता कायि िाखी र्िान्दािीसाथ 
गनेछु ि आफ्नो कताव्य पालनाको मसलमसलािा आफूलाई िानकािीिा आएको प्रचमलत कानूनबिोजिि 
गोप्य िा् नपुने कुिा ि पदिा बहाल िहँदा िा निहँदा िनुसकैु अिस्थािा पमन प्रचमलत कानूनको पालना 
गदाा बाहेक अरू अिस्थािा कुनै वकमसिबाट पमन प्रकट िा सङ्केत गने छैन। 
 
मिमतिः    नाि, थििः  
 दस्तखतिः 
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कर्ााली प्रदेश सभाको सम्ित ् २०७५ साल आर्ाढ १९ गते बसेको बैठकले नेपालको 
संवििानको िािा १९९ बिोजिि यो वििेयक पारित गिेको व्यहोिा संवििानको िािा २०१ 
बिोजिि प्रिाजर्त गदाछु ।  

 

 

िाि बहादिु शाही 
सभािखु 

कर्ााली प्रदेश 
 
 


